
2 0 1 8 . g a d a  j ū n i j s Nr. 65. (125.)
AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
No vārdiem pie darbiem

Ar Tērvetes novada domes lēmumu ir 
apstiprināti pašvaldības izsludinātā projektu 
konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” rezultāti. Tas 
nozīmē, ka ir iespējams uzsākt projektu īstenošanu. 

Tērvetes novada domes ietvaros finansiāli 
tika atbalstīti visi iesniegtie projekti ar kopējo 
pašvaldības finansējumu EUR 3516,79 apmērā. 

Paldies radošajiem projektu iesniedzējiem!
• Iedzīvotāju iniciatīvu grupai “Zvaniņi”, kas 

iesniedza projektu „Augstkalnes vidusskolas 
pirmsskolas grupas “Zvaniņi” teritorijas 
labiekārtošana” (bērnu rotaļu laukuma 
komplekts) par kopējo summu 1000 EUR;

• Biedrībai „Skaties tālāk!” par projektu „Bukaišu 
pagasta vides labiekārtošana” (puķu kastes ) par 
kopējo summu 640,00 EUR;

• Iedzīvotāju iniciatīvu grupai no Kroņauces, (vad. 
Liene Lukajanova) par projektu „Bērnu prieks” 
(bērnu šūpoles) par kopējo summu 1126,84 EUR;

• Biedrībai „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 
par iesniegto projektu “Nāc ciemā rūķoties!” 
(priekšauti, saulessargs, koka plakātu turētājs) 
par kopējo summu 749,95 EUR.

Lai veiksmīgs projektu īstenošanas laiks! 
Linda Mierlauka,

projektu vērtēšanas komisijas vadītāja

Spēkā stājušies Tērvetes 
novada domes saistošie 
noteikumi

Stājušies spēkā   saistošie noteikumi 
Nr. 9 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā”. 
Saistošie noteikumi Nr. 9 nosaka kārtību, kādā 
Tērvetes novada administratīvajā teritorijā notiek 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, 
pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. 
Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un 
zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.  Ar 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Tērvetes novada domes 2010. gada 22. 
jūlija saistošie noteikumi Nr. 9 “Topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā”.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 11 
„Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. 
gada 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums””. Ar 
saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta paš
valdības administrācijas struktūra, kas izriet no 
Tērvetes novada domes pieņemtajiem lēmumiem 
– no pašvaldība nolikuma ir izslēgta likvidētā 
dzīvojamo māju privatizācijas komisija un iekļauta 
izveidotā Medību koordinācijas komisija. 

Stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 8 
„Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai 
ārpus meža Tērvetes novada teritorijā”. Saistošie 
noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža 
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas 
procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus 
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, 
metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas 
kārtību par koku ciršanu. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku ir zaudējuši Tērvetes novada domes 
2011.  gada 17.  marta saistošie noteikumi Nr. 2 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Tērvetes 
novada teritorijā”. 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi 
tiek saskaņoti ar VARAM. Pēc tam tie tiek publicēti 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, paš
valdības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un 
tiek nodrošināta saistošo noteikumu pieejamību 
Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā un 
pagastu pārvaldēs.

Lai vasaras Saulgriežu 
laiks ir latviskām 

tradīcijām bagāts! 

Gaišus un skanīgus 
svētkus! 

Tērvetes novada dome

Sirsnīgi sveicam ikvienu jūnija 
mēneša jubilāru Tērvetes 

novadā!

Īpaši suminām, veselību 
un dzīvesprieku vēlam

jūnija mēneša jubilāriem, 
kas sasniedz nozīmīgu 
gadskārtu savā dzīvē!

Saulgriežu laikā sveicam visas 
Līgas un Jāņus! 

Tērvetes novada dome

Ja kļūst skumji, 
uzsien mezglu saules stara galā

Un, ja nelīdz,
 zīmē zvaigzni zilā jūras malā,

Bet, ja auksti, 
paņem liesmu, iededz pļavā zaļā

Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā...

Iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
                                                / G. Salna/

Fonds “Viegli” apmīļo Latviju arī Tērvetes novadā 
Tērvetes novads ir to 43 pierobežas pašvaldību skaitā, kuru šķērso tūrisma ceļa “Aplido, apceļo, 

apmīļo Latviju” viens no posmiem. 
26. maija pēcpusdienā virzienā no Vilces pagasta ceļā devās teju 70 dalībnieku no visas Latvijas. Priecē, 

ka gājēju vidū bija arī mūsu novada iedzīvotāji. Ceļiniekiem naktsmītnes bija paredzētas Augstkalnē, 
kur vakara stundās tika iepazīta Mežmuižas pils un baznīcas vēsture. Bija pamanāmi, ka viesiem skats 
kavējās pie ainavas, kas daudzus pārsteidz Augstkalnē. To esam novērtējuši arī mēs paši, bet tai dienā ar 
to iepazinās arī svešinieki. 

Svētdienas rītā, klātesot visiem ceļa gājējiem, kā skaits jau 
bija palielinājies pāri simtam, tika ierakts Leišmalītes “1836” 
ceļa stabs pie Augstkalnes Mežmuižas baznīcas. 

Staba ierakšana bija kā rituāls, kam pievienojās arī 
vietējie iedzīvotāji. Visi kopā  nostiprinājām staba pamatus, 
gan iekustinājām stabā iestrādāto svārstu. 

Tālāk jau ceļš veda uz Bukaišiem, pa ceļam sastopot z/s 
“Anšķinaiši” saimnieku Ēriku Vasili, pie kā bija pakavējies 
reiz arī Imants Ziedonis, ejot Leišmalītes ceļu. Bukaišos 
ceļiniekiem durvis vēra Tautas nams, sniedzot gan veldzi 
karstajā dienā, gan iepazīstinot ar Herberta Cukura piemiņas 
istabas ekspozīciju. Leišmalītes ceļa posms mūsu novadā 
noslēdzās pl. 18.36 pie restorāna “Zoltners” ar tradicionālo 
koncertu, kuru sarūpējuši gājiena organizatori.

Paldies visiem tiem mūsu novada cilvēkiem, kas 
atbalstīja “1836”iniciatīvu un  līdzdarbojās gājiena aktivitāšu 
nodrošināšanā!

Tērvetes novadā ir vairāki Latvijas simtgades simboliskie 
liecinieki – 2017. gadā stādītie Simtgades ozoli, akcijas “Ozolu stāsts” mazie ozoliņi novada sētās un 
tagad arī tūrisma maršruta “1836” ceļa zīme. Simboli, kas atgādinās, ka arī te, Tērvetes novadā, sākas un 
turpinās mūsu Latvija!    

Ineta Strazdiņa, Latvijas valsts simtgades svinību koordinators Tērvetes novadā

20. un 21. jūlijā - Tērvetes novada svētki 
“ROKU ROKĀ SKANAM TĒRVETĒ!” 

Jau šobrīd esam uzsākuši gatavoties Tērvetes novada svētkiem, kuros ir plānotas – 14. jūlijā novada 
mēroga sporta aktivitātes un svētku dienās daudzveidīgas kultūras programmas visām paaudzēm. 

Aicinām novada iestāžu, organizāciju, pašdarbības un citu kolektīvu pārstāvjus, kā arī ikvienu novada 
iedzīvotāju piedalīties SVĒTKU GĀJIENĀ, kas vienlaikus ir stāsts par mums visiem kopā. 

Turpināsim jau aizsākto tradīciju – svētku gājienā īpašu vietu ierādot Mazajiem tērvetniekiem.

Kolektīvus aicinām būt radošiem un padomāt par 
kopējo noformējumu, kas vienmēr ir piešķīris un arī 
šoreiz piešķirtu gājienam krāšņumu un padarītu to 
interesantu gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem!

Pilna svētku programma tiks publicēta jūlija 
izdevumā “Laikam līdzi”, novada mājas lapā www.
tervetesnovads.lv un informācijas stendos. 

Informācija mājražotājiem un amatniekiem par 
pieteikšanos tirdziņam – pa tel. 26352751 (Monta 
Mantrova).

UZ TIKŠANOS SVĒTKOS!    
Svētku organizatori

Mazie Tērvetnieki svinēja svētkus 
2. jūnijā Tērvetes estrādē uz Bērnu svētkiem 

pulcējās mazi un lieli tērvetnieki. Svētku ietvaros 
šogad īpaši gaidīti bija paši mazākie. Tieši pirms 
pieciem gadiem sākās Mazā Tērvetnieka stāsts. Šo 
gadu laikā par stabilu tradīciju un gaidītu notikumu 
izvērtusies novada domes priekšsēdētājas Daces 
Reinikas ideja ar Mazā Tērvetnieka balvu godināt 
Tērvetes novada   jaundzimušos mazuļus. 

Šī gada Bērnu svētkos  liela daļa no tiem devās 
mazā  svētku gājienā kopā ar māsām, brāļiem 
un vecākiem. Mazo Tērvetnieku salidojums vēl 

tikai veidos savu tradīciju, bet šajā dienā mēs 
priecājāmies par redzamo mazuļu saimi, par mūsu 
novada ģimenēm. Mazie Tērvetnieki izaugs un 
kā Sprīdīši dosies plašajā pasaulē katrs meklējot 
savu ceļu. Un sava ceļa meklējumos ir arī jaunieši, 
kuriem svētkos tika pasniegtas Bērnu fonda 
vienreizējās stipendijas. Fonda prezidents Andris 
Bērziņš personīgi sveica mūsu novada talantīgos 
jauniešus Kristapu Elvi Kļaviņu, Sendiju Ruvu 
un Alīnu Pčolku. Svētkos tika suminātas  un 
stipendijas saņēma Pļenkovu, Zveju, Bērzoņu, 
Pēču un Kūriņu  ģimenes. 

Latvijas Bērnu fonds bija sagādājis vēl kādu 
pārsteigumu – dāvanas saņēma visi bērni, kas bija 
ieradušies uz svētkiem. Krāsaināku dienu padarīja  
radošās apvienības “Pasaku nams” sarūpētais 
uzvedums, tieši ar viņiem uz svētkiem bija ieradies 
arī Sprīdītis. 

Kā jau svētku reizē, neiztika arī bez svētku 
salūta un kliņģera.  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama kultūras pasākumu 

organizatore

Dome informē

Svētku gājiens

Bērnu fonda dāvanas svētku dalībniekiem



Domes sēde Dome informē

2018. gada 31. maijā tika sasaukta 
kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē tika uzklausīts izpilddirektora ziņojums un izskatīti 
22 darba kārtības jautājumi. 
Sēdē piedalījās visi deputāti, izņemot Ievu Krūmiņu, kas  
sēdē nepiedalījās attaisnojošu iemeslu dēļ.

IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU MAIJĀ
 8. maijā SIA “Rūķis AG” iesniedza tehniskā projekta 

dokumentāciju “Autoceļa Te67 “Dūņu TrīņiLakstīgalas” 
2,1333,406 km posma pārbūve”, projekta ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
Projektēšanas izmaksas 3871 EUR un pievienotā 
būvdarbu kontroltāme 229 254 EUR.
 Saskaņā ar projekta dokumentāciju, 14. maijā tika 

izsludināts un 28. maijā noslēdzās iepirkums “Gājēju ceļa 
izbūve gar pašvaldības ceļu Au1 “ŠalkasLapsasKlinti
Stūri” posmā no PIG “Zvaniņi” līdz valsts autoceļam 
V1056 “SvēteAugstkalne””, kas paredz izbūvēt bruģētu 
gājēju celiņu no pirmsskolas grupas līdz ceļu 
krustojumam pie Augstkalnes vidusskolas.
Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA «Varpet” 
iesniedza piedāvājums ir 37 881 EUR, bet SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” par 49 914 EUR, bez 
PVN. Notiek piedāvājumu atbilstības iepirkuma 
nolikuma prasībām izvērtēšana. 
Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 28. maijā noslēdzās arī otrs 14. maijā  izsludinātais 

iepirkums “Basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve 
pie Augstkalnes vidusskolas”. Tika saņemts viena 
pretendenta piedāvājums no SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE”” par 84 218 EUR, bez PVN. 
Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, tā tika atzīta par 
atbilstošu prasībām, sekojoši tiks slēgts būvniecības 
līgums ar pretendentu. Līgumā noteiktais būvniecības 
laiks ir 3 mēneši. Projekts paredz  izbūvēt iežogotu 
basketbola laukumu ar gumijotu segumu  pie Augstkalnes 
vidusskolas internāta ēkas. Sporta laukums būs pieejams 
gan skolas jauniešiem, gan novada iedzīvotājiem. 
Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 17. maijā notika Tērvetes novada lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības “Mazdruķi” nomas tiesību 
izsole. Iznomājamais objekts 1,43 ha platībā ar sākotnēji 
noteikto nomas maksas apmēru 39 EUR/gadā atrodas 
Bukaišu pagastā.  Izsolē piedalījās divi pretendenti, kas 
izsoles gaitā iznomājamo objektu nosolīja par 399 EUR/
gadā, bez PVN.
 Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” Augstkalnes pagastā 
veica  greiderējamās kārtas atjaunošanu šādiem  
pašvaldības grants autoceļu posmiem: Au1 “Šalkas
LapsasKlintiStūri” trīs posmos ar kopējo garumu 1,79 
km; Au14 “PuriņiPagasta padome” 0,2 km garā posmā; 
Au40 “NamejiMediņi” 0,1 km garā posmā.
 7. maijā noslēdzās iepirkums “Lietota mini 

ekskavatora iegāde”. Tika saņemti divu pretendentu 
piedāvājumi SIA “REPA” iesniedza piedāvājumu par 25 
234 EUR, bet AS “TRIMEN TRACTORS” par 13 800 
EUR, bez PVN. 
Pārbaudot dokumentāciju, tika konstatēts, ka 
piedāvājums ar zemāko iepirkuma cenu atbilst iepirkuma 
nolikuma prasībām. Komisija lēma piešķirt iepirkuma 
līguma noslēgšanas tiesības AS “TRIMEN TRACTORS” 
par augstāk minēto cenu, kā rezultātā ir veikta 
miniekskavatora Bobcat E14 piegāde Tērvetes komunālās 
nodaļas lietošanai.
 24. maijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “EKOM 

SERVISS” par Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas 
apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūves 
projekta realizēšanu. Sakarā ar šīs ēkas tīklu 
neapmierinošo stāvokli, projektā paredzēta iekšējo 
apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa, 
kā arī ārējā ūdensvada pieslēguma pārbūve.
Līguma summa ir 57 939 EUR, t. sk. PVN, darbi tika 
uzsākti 4. jūnijā Būvdarbu izpildes laiks 4 mēneši. 
Finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 Bez rezultātiem noslēdzies 11. aprīlī izsludinātais 

iepirkums “Malkas piegāde SAC “Tērvete”, jo netika 
iesniegts neviens piedāvājums. Šī iemesla dēļ komisija 
pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, izbeidzot to bez 
rezultāta.
 Noris darbs pie turpmāko aktivitāšu sagatavošanas 

abos INTERREG VA LatvijasLietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projektos, kuros Tērvetes 
novada dome ir sadarbības partneris:
 Zemgales plānošanas reģiona projektā “Vietējo publisko 
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” Nr. LLI – 302
Šī projekta ietvaros maijā tika organizētas mācības 
Tērvetes novada ugunsdzēsējiem “Motorzāģu operatoru 
apmācības darbam ugunsgrēka likvidēšanai un glābšanas 
darbos”.
Žagares reģionālā parka projektā «Explore Semigalia by 
Bicycle” Nr.LLI264
notiek  aktīvs sagatavošanās darbs reklāmas velobrauciena 
Tērvete – Žagare organizēšanai, kas norisināsies 13.–14.
jūnijā.  
Abiem projektiem parakstītas vienošanās ar vadošajiem 
partneriem par projekta īstenošanu.
 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi 

Tērvetes novada domes projektu Nr. 3.3.1.0/17/I/022 
“Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā”. 
Projekta ietvaros tiks asfaltēti pašvaldības ceļi Te38A 
“Dobeles šosejaLaktas” un Te36C “ZemzariPilskalni” 
Tērvetes pagastā, 1100 m garumā. Projekta kopējās izmaksas 
210 490 EUR, t. sk. ERAF līdzfinansējums 170 000 EUR.

 Noslēdzies projekts „Piebraucamā ceļa izbūve AS 
„Agrofirma Tērvete” birojam”. Projekts tika īstenots ar 
ELFLA atbalstu pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 

piedziņas komisijas darbu.
Maijā saņemti un izskatīti 13 iesniegumi:
• dzīvokļu rindā uzņemtas 4 personas;
• vienā gadījumā atļauta dzīvokļa maiņa;
• vienai personai piešķirts dzīvoklis;
• vienai personai atteikts piešķirt dzīvojamo platību, 

jo minētā persona jau ir nodrošināta ar dzīvojamo 
platību;

• divos gadījumos atteikts iznomāt garāžu, jo esošais 
nomnieks nav atteicies no viņam iznomātās garāžas;

• vienā gadījumā atteikts uzņemt dzīvokļu rindā, jo 
persona nav deklarēta Tērvetes novadā un neatbilst 
Saistošo noteikumu Nr.4 “Kārtība, kādā Tērvetes 
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” noteiktajiem kritērijiem.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU

Sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”, 
apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15 „Sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā ” un 
saistošos noteikumus Nr.16 “Sabiedriskās kārtības 
saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos”, 
precizēja saistošos  noteikumus Nr. 8 “Kārtība koku 
ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā”.

Pēc apstiprināšanas domes sēdē saistošie noteikumi 
atzinuma sniegšanai tiek nosūtīti VARAM. Ja dokumentam 
nav izteikti iebildumi, tie tiek publicēti oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tervetesnovads.lv un tiek nodrošināta saistošo noteikumu 
pieejamību Tērvetes novada pašvaldības administrācijas 
ēkā un pagastu pārvaldēs.

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 
„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 
februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2018.gadam”” un Tērvetes novada 
pašvaldības 2017. gada pārskatu.

PAR IZMAIŅĀM ŠTATU SARAKSTOS
Dome noteica, ka, sākot ar 2018. gada 1. jūniju,  SAC 

”Tērvete” tiek palielināta dārznieka  štata vienība  par  0,5 
slodzēm. Turpmāk dārzniekam tiks nodrošināta 1 darba 
slodze.

Sākot ar 2018. gada 1. jūniju, tika apstiprināts šāds 
Tērvetes novada bāriņtiesas štatu saraksts: Bāriņtiesas 
priekšsēdētājs – 1 likme, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks – 0,75likmes, bāriņtiesas loceklis  1,5 likmes, 
bāriņtiesas sekretārs  0,5 likmes.
PAR DALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ

Deputāti lēma piedalīties ELFLA izsludinātajā 
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un iesniegt projekta pieteikumu 
„Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve 
Tērvetes kapos”. Tika apstiprinātas projekta kopējās  
izmaksas 43 185,89 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 24 
986,08 EUR un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 
18 199,81 EUR.

Sēdē pieņēma lēmumu – Piedalīties LAD 
izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu 
konkursā, sagatavojot un iesniedzot Tērvetes novada 
pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” 
pieteikumu. Tika apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 
444 357,73 EUR, t. sk. pašvaldības līdzfinansējums 44 
435,77 EUR. Projekta īstenošanu plānots veikt no valsts 
un ES piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un pašvaldības 
līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Tika pieņemts lēmums – Piedalīties ELFLA 
izsludinātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” un iesniegt projekta 
pieteikumu „Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana 
pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči””. Vienlaikus tika 
apstiprinātas projekta kopējās izmaksas EUR 12 000, t.sk. 
ELFLA finansējums EUR 10 800 un Tērvetes novada 
domes līdzfinansējums EUR 1200.

Deputāti apstiprināja Tērvetes novada domes 
projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2018. gada 
vērtēšanas komisijas protokolu.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Divos gadījumos tika pieņemts lēmums par 

pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā.
Tika pieņemts lēmums par katra nekustamā īpašuma 

– “Ciedras”, Bukaišu pagasts, “Klaucāni”, Bukaišu pagasts, 
un “Āres”, Bukaišu pagasts, – zemes ierīcības projektu 
apstiprināšanu, nekustamo īpašumu sadalīšanu, 
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Četros gadījumos tika pieņemts lēmums par 
dzīvokļu atsavināšanu, vienā gadījumā – par adreses 
piešķiršanu.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams 
www.tervetesnovads.lv

Īstenots kārtējais projekts 
pašvaldības grants ceļu pārbūvē

Projekta Nr. 17-06-A00702-000075 “Piebraucamā 
ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam” ietvaros ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu 
tika izbūvēts piebraucamais ceļš AS „Agrofirma Tērvete” 
birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”) 
Kroņaucē, Tērvetes pagastā. Izbūvējamā ceļa garums 
88,74 m. Galvenais projekta mērķis – izbūvēt ceļu, ko 
ikdienā savām vajadzībām pārsvarā izmantos lielākais 
novada lauksaimniecības un lopkopības uzņēmums AS 
„Agrofirma Tērvete”, tā klienti un sadarbības partneri. 

Pēc Tērvetes novada domes pasūtījuma SIA „Rūķis” 
ir veicis tehniskā projekta izstrādi šī ceļa būvniecībai. 
Būvdarbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 
„Igate””.

Projektā tika izbūvēts jauns ceļa posms ar pieslēgumu 

reģionālajam autoceļam P103 Dobele – Bauska (km 
13,845) uz zemes īpašuma „Tišas” šim mērķim iznomāta 
zemes gabala. Jaunais ceļa posms ved gar Annas 
Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu 
„Sprīdītis” un savieno esošo ciema iekšpagalma ceļu, kas 
ved uz AS „Agrofirma Tērvete” biroju, ar autoceļu P 103. 
Šo ceļu izmanto ne tikai lauksaimniecības uzņēmēji, bet 
tam ir nozīmīga loma arī pirmsskolas grupas „Sprīdītis” 
ēkas pieejamības nodrošināšanā. Līdz ar to šim ceļam 
ir būtiska nozīme apdzīvotības saglabāšanā novada 
teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 51 181, t.sk. 
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 14 496.

Objekts tiks nodots ekspluatācijā šī gada jūnijā.   
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere

Parakstīta vienošanās par pārrobežu 
projekta īstenošanu

16. maijā starp Žagares reģionālā parka 
administrāciju, Dabas mantojuma fondu (Lietuva), 
Tērvetes novada domi un biedrību “Tērvetes 
meža izglītības centrs” parakstīta vienošanās par 
projekta  “Explore Zemgale by Bicycle”  Nr.LLI264 
īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts 
– 2020.gada 4.marts.

Vienošanās tika parakstīta 
pirmās projekta darba grupas 
sanāksmes ietvaros, kurā katrs 
projekta sadarbības partneris 
iepazīstināja klātesošos 
ar plānotajām projekta 
aktivitātēm.

Projekta ietvaros plānots 
izveidot pārrobežu velosipēdu 
maršrutu TērveteŽagare, 
izveidot Mūšos Tyreļa dabas 
taku Žagares reģionālajā parkā 
un velosipēdu piedzīvojumu 
taku AS Latvijas valsts mežu 
dabas parkā Tērvetē. Projekts paredz, ka piedāvātās 
aktivitātes un inovatīvie risinājumi padarīs Zemgali par 
pievilcīgu, ilgtspējīgu un pazīstamu tūrisma galamērķi.

Tērvetes novadā šobrīd noris aktīvs sagatavošanās 
darbs pie projekta pirmās aktivitātes – reklāmas velo 
tūrisma brauciena Tērvete – Žagare organizēšanas, 

kas norisināsies 13.14.jūnijā. Šis velobrauciens būs kā 
pārbaudes brauciens, lai apmeklētu tūrisma, atpūtas vietas 
Tērvetes novadā un Žagarē, identificētu interesantākos 
objektus. Brauciena rezultātā taps velo maršruta karte, 
kurā šie objekti būs atzīmēti. Velobrauciena plānotais 
dalībnieku skaits kopā 20.

Otra Tērvetes novada domes aktivitāte projektā 
plānota 34 minūšu gara reprezentatīva video materiāla 
izveide par Tērvetes – Žagares pārrobežu reģionu. Šīs 
aktivitātes īstenošana plānota 2019.gada martā.

Projekts tiek finansēts no Interreg VA Latvijas – 
Lietuvas Programmas 20142020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā 
EUR 519  304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti 
Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 
Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

No kreisās: biedrības “Tērvetes meža izglītības 
centrs” valdes priekšsēdētāja Ilona Līduma, Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, Žagares 
reģionālā parka direktors Mindaugas Balčiūnas un 
Lietuvas Dabas mantojuma fonda direktors Gediminas 
Raščius.    

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere

Programma: Interreg VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 20142020.
Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko 
drošības pakalpojumu efektivitātes un 
pieejamības uzlabošana Latvijas un 
Lietuvas pierobežā”.
LLI302 “Improvement of efficiency and availability of 
local public security services in cross border regions of 
Latvia and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 
mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), 
www.zemgale.lv
Projekta partneri: 
yy Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;
yy Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.

rokiskis.lt;
yy Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;
yy Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.

birzai.lt;
yy Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību 
sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, 
tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.
Projektā plānotas aktivitātes: 
1. Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, 

nodrošinot preventīvas aktivitātes:
yy Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas 

stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
yy Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi 

(ātruma displejs, ceļa zīmes);
yy Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes 

stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona 
iegāde).

2. Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
yy Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts 

likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;

yy Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām 
tajā skaitā brauciens uz Zviedriju, pārņemot labo 
pieredzi;

yy Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – 
brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;

yy Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā part
neru pilsētā;

yy Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības 
jautājumos.

3. Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
yy pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
yy Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par 

sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.
Projektā sasniedzamie rezultāti:
yy Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko 

drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā 
un Lietuvā;

yy Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu 
reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās; 

yy Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, 
lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts 
iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;

yy Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un 
risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;

yy Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības 
risinājumiem;

yy Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos 
Latvijā un Lietuvā;

yy Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja 
pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, 
kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību 
teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona 
iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par 
videonovērošanu izvietošanai;

yy Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 
pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas 
drošības jautājumos.      

Projekta kopējais finansējums: 543  262,45 EUR (t.sk. 
ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 (t.sk. 
ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2014-2020. gadam, www.latlit.eu    



Annas Brigaderes pamatskolas delegācija 
viesojās Sicīlijā

Laikā no 27.maija līdz 2.jūnijam Annas 
Brigaderes pamatskolas komanda piedalījās 
kārtējā Erasmus+ projekta “EkoAktīvs” vizītē 
Sicīlijā. Annas Brigaderes pamatskolu pārstāvēja 
5. klases skolnieks Guntis Krastiņš, 4.klases 
skolnieks Ralfs Emīls Skadiņš un skolotājas Sandra 
Geislere, Svetlana Kursina, Evita Deičmane, Maija 
Klāsupa. Šajā vizītē visas aktivitātes un uzdevumi  
bija saistīti ar tēmu ENERĢIJA. Vizītes laikā 
mūsu komanda vadīja stundu par vēja enerģiju 
partnerskolas 4. klases skolēniem, skolēni mācījās 
gatavot gaisa pūķi, kuru ar lielu prieku izmēģināja 
skolas iekšpagalmā. 

Guntis (no kreisās) un Ralfs Emīls

Guntis uzstājās ar savu prezentāciju par 
enerģijas veidiem Latvijā, savukārt kopā ar Ralfu 
Emīlu projekta vizītes dalībniekiem mācīja mūsu 

skolas 4. klases skolēnu veidoto eko domino 
spēli. Projekta vizītes laikā iepazināmies ar 
saules enerģijas ražotni, vēja enerģijas parku, 
piedalījāmies visdaudzveidīgākajās aktivitātēs un 
izzinājām daudz jauna par enerģiju.  

Maija Klāsupa,
direktora vietniece izglītības jomā

Izglītība

Ar gandarījumu par sasniegumiem 
2017./2018. mācību gadā

Skolēni, kam vidējais vērtējums 
gadā novērtēts ar vairāk kā 8 
ballēm – teicami un izcili 

AUGSTKALNES VIDUSSKOLĀ

Klase Skolēns Vid.
vērtējums

7.

Nora Marta Izaka 
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

9,2

5.

Madara Bružus
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

9,18 

5.

Kristiāna Līva Lāce
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

9,00 

4. Ieva Kuplā 9,9
2. Amanda Andersone 9,00
8. Danils Maksimovs 8,94
8. Nameda Vilciņa 8,88
7. Beatrise Lība Šalna 8,86
4. Agate Misule 8,7
7. Kristers Jankevičs 8,67
3. Beāte Vitenberga 8,67
7. Valdemārs Lācis 8,53
4. Anastasija Maksimova 8,5

Vidusskola

12.

Asnate Egle
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

un Latvijas Republikas 
Ministru prezidenta Māra 
Kučinska atzinības raksts

9,43 

11.

Lelde Krūmiņa
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

8,87

11.

Endijs Andersons
saņemta Tērvetes novada 

domes 
GODA MEDAĻA

8,86

Pēc vidējo vērtējumu sasniegumiem 
sākumskolas skolēni saņēma 
Zelta, Sudraba un Bronzas liecības:
Zelta liecības: 
4.klase – Ieva Kuplā, 2. klase – Amanda 
Andersone
Sudraba liecības: 
2. klase – Ilze Magdalēna Mačevska, 3.klase – 

Beāte Vitenberga, Megija Mihoļenko
4. klase – Anastasija Maksimova

Bronzas liecības: 
2. klase – Viktorija Štāle, Enija Ruva, Daniels 
Gambalats, Regnārs Kokins,
4. klase – Agate Misule, Katrīna Alberta.
 
ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLĀ

Klase Skolēns
Vid. 

vērtējums

8.

Kristaps Mierlauks
saņemta Zelta liecība un
Tērvetes novada domes 

GODA MEDAĻA

9,19

5.

Guntis Krastiņš
saņemta Sudraba liecība un

Tērvetes novada domes 
GODA MEDAĻA

8,73

8.

Daniela Kalniņa
saņemta Sudraba liecība un

Tērvetes novada domes 
GODA MEDAĻA

8,69

3.
Linards Štrauss

saņemta Zelta liecība
9,00

2.
Simona Bekmane

saņemta Zelta liecība
9,00

3.
Raivo Rutkovskis

saņemta Sudraba liecība
8,67

6.
Annija Arta Ingevica 

saņemta Sudraba liecība
8,57

8.
Alīna Pčolka

saņemta Sudraba liecība
8,5

2.
Adriāna Granauska

saņemta Sudraba liecība
8,5

2.
Greisa Izabella Laizāne

saņemta Sudraba liecība
8,5

Sudraba liecības 
(vidējais vērtējums ir no 8 ballēm) saņēma:
1. klase – Paula Arkliņa, Kristofers Balševics, 
Marks Gabriels Kalniņš,
2. klase – Šarlote Elizabete Laizāne
3. klase – Ance Lagzdiņa, Elīna Redisone, Ksenija 
Žandarova, Beatrise Panova, Paula Pļenkova
4. klase – Ralfs Emīls Skadiņš, Alise Janvāre, 
6. klase – Kristers Suharevs, Amanda Štrausa, 
Niks Kaufmanis, Eduards Tutiņš
8. klase – Kristaps Elvis Kļaviņš, 
Arkādijs Juhņēvičs  

Sadarbībā ar skolu direktoriem vidējie vērtējumi 
apkopoti pēc izglītības iestāžu eklases datiem 

Tērvetes novada izglītības iestāžu 
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

AUGSTKALNES VIDUSSKOLA
Dalība Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencē

Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Danils Maksimovs 8. Mājturība un tehnoloģija (zēniem) 3. Jānis Kalniņš

Lelde Krūmiņa 11. Latviešu valoda un literatūra  Aija Klūga
Endijs Andersons 11. Zinātniski pētnieciskais darbs  Inese Blūma

Dalība Zemgales reģiona zinātnisko darbu konferencē
Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Endijs Andersons 11.
Zinātniski pētnieciskais darbs

1. Inese Blūma
Ivo Čižauskis 11. Atzinība Valentīna Ciganoviča

Skolēnu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Lelde Krūmiņa 11. Latviešu valoda un literatūra 1. Aija Klūga
Nora Marta Izaka 7. Latviešu valoda un literatūra 1. Aija Klūga
Sanita Bičuša 7. Latviešu valoda un literatūra 2. Aija Klūga
Asnate Egle 12. Latviešu valoda un literatūra 2. Elizabete Labalaika
Beatrise Lība Šalna 7. Latviešu valoda un literatūra 3. Aija Klūga
Ieva Kuplā 4. Latviešu valoda un literatūra 3. Sandra Vasile
Madara Bružus 5. Latviešu valoda un literatūra Atzin. Selga Tisenkopfa
Danils Maksimovs 8. Krievu valoda 2. Gaļina Jērane

Mājturība un tehnoloģija 2. Jānis Kalniņš
Kristers Jankevičs 7. Mājturība un tehnoloģija 1. Jānis Kalniņš

Ventspils pilsētas atklātā grafikas 
(rasēšana) olimpiāde 2. Jānis Kalniņš

Valdemārs Lācis 7. Mājturība un tehnoloģija 3. Jānis Kalniņš
Samanta Anna 
Labalaika 10. Bioloģija 2. Marija Pelnika

Asnate Egle 12. Ģeogrāfija 1. Guntra Engelsone
Endijs Andersons 11. Ģeogrāfija 2. Guntra Engelsone
Sendija Ruva 12. Vizuālā māksla 1. Laima Misule
Gita Cīrule 12. Vizuālā māksla 2. Laima Misule
Nikola Ruva 8. Vizuālā māksla 3. Agnija Ozoliņa
Amanda Andersone 2. Sākumskolas olimpiāde 1. Dace Briedīte

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLA
Dalība Zemgales reģiona mācību priekšmeta olimpiādē

Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Alīna Pčolka 8. Zemgales reģiona VII Latvijas 
mūzikas olimpiāde 3. Artūrs Reiniks

Ralfs Emīls Skadiņš 4. Sākumskolas olimpiāde  Ingrīda Kļaviņa

Skolēnu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Alīna Pčolka 8. Mūzika 1. Artūrs Reiniks
Krievu valoda Atzinība Svetlana Kursina

Annija Arta 
Ingevica 6. Mājturība un tehnoloģijas 1. Sandra Geislere

Informātika 2. Daila Bērziņa
Matemātika Atzinība Daila Bērziņa

Daniela Kalniņa 8. Vizuālā māksla 2. Sandra Geislere
Poļina Žandarova 7. Vizuālā māksla 2. Sandra Geislere
Amanda Štrausa 6. Latviešu valoda 3. Gita Čigāne
Eduards Tutiņš 6. Angļu valoda 3. Evita Deičmane
Guntis Krastiņš 5. Matemātika Atzinība Daila Bērziņa
Niks Kaufmanis 6. Informātika Atzinība Daila Bērziņa
Kristaps Elvis Kļaviņš 8. Vizuālā māksla Atzinība Sandra Geislere

Ventspils pilsētas atklātā grafikas 
(rasēšana) olimpiāde Atzinība Jānis Kalniņš

Ralfs Emīls Skadiņš 4. Sākumskolas olimpiāde Atzinība Ingrīda Kļaviņa
Greisa Izabella 
Laizāne 2. Sākumskolas olimpiāde Atzinība Sigita Kļaviņa Š. g. 14.jūlijā pl. 11.00

Tērvetes novada sporta svētki
Kroņauces stadionā 

PROGRAMMĀ: 
 ugunsdzēsēju sacensības bērniem un 

pieaugušajiem;
 atrakcijas bērniem no 2  7 gadu vecumam;
 sporta aktivitātes bērniem no 9 14 gadiem, 
 tāllēkšanas sacensības ar ieskrējienu, 
 60 m skrējiens, virves vilkšanas sacensības 1:1, 
 street handbols bērniem 3 zēni +1 meitene, 
 tautas bumbā 5 zēni +3 meitenes komandā 
 vīrieši un sievietes sacentīsies volejbolā 

(4+1), basketbolā, futbolā, 
florbolā (4 vīrieši + 1 sieviete), 

 sacensības individuālajos vingrinājumos:
 tāllēkšana ar ieskrējienu trīs vecuma 
grupās, 
 virves vilkšana 1:1, 
 svaru celšana (jaunieši, vīrieši no 1535 
gadiem, vīrieši 35+ un jaunietes  sievietes,
 šautriņu mešanā divās grupās, 
 šķēršļu josla trīs vecuma grupās, u.c.

Interesentiem zvanīt: 29766085 
(Linda Karloviča)

Visi iepriekš minētie skolēni un skolotāji par radošu pieeju mācību procesam un veiksmīgu 
sagatavošanos mācību priekšmetu olimpiādēm 2017./2018.mācību gadā tika sumināti un saņēma 
Tērvetes novada domes pateicības. Skolēniem tika piešķirtas naudas balvas, ko paredz Domē apstiprinātais 
dokuments „Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu un apbalvošanas kārtība”.

Īpaši tika sumināti starpnovadu olimpiāžu 1. vietu ieguvēji mācību priekšmetu olimpiādēs

Š.g. 8. maijā Dobeles Amatniecības vidusskolā notika, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju salidojums. Pasākumā tikās skolēni, kas starpnovadu, Zemgales reģiona 
un Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā bija ieguvuši godpilnās 
1. vietas, un pedagogi, kas skolēniem palīdzējuši sagatavoties olimpiādēm. 

    Tērvetes novads no sirds lepojas ar 
saviem jauniešiem un viņu 
pedagogiem! Visus klātesošos sveica 
sadarbības novadu vadītāji – Auces 
novada domes priekšsēdētāja Vija 
Keršus, Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis 
Safranovičs un Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika. 

Informāciju apkopoja Inita Roze,
izglītības darba koordinatoreOlimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi



DažādiKULTŪRAS AFIŠA
IZGAISMO LATVIJU -  IZGAISMO TĒRVETES NOVADU!
15. jūnijā
Sanatorijas ciematā (pie rotaļu laukuma)
pl. 18.00 IELĪGOŠANA 
Izdziedi Līgo dziesmas kopā ar folkloras kopu “Ceļteka”!

Par godu Latvijas simtgadei fonds „1836” izveidojis 
tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas stiepjas aptuveni 
1836 kilometru garumā, aptverot visu Latvijas teritoriju 
pa sauszemes robežu. Šis maršruts tiks dāvāts Latvijai un 
tās iedzīvotājiem valsts simtgadē.  Saulgriežos, 21.jūnijā, 
katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā 
„Izgaismo Latviju” - noiet vienu no šī ceļa 1836 
kilometriem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību 
organizētajiem ugunskuriem. VISĀ LATVIJĀ 
VIENLAIKUS  tiks dziedātas spēka dziesmas Latvijai un 
plkst.22.00  Latvijas valsts himna. Latvija tādējādi kļūs 
par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei 
par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās 
robežu ar ugunskuriem. 
Info par pasākumu:
http://1836.lv/izgaismo-latviju/
https://www.izgaismolatviju.lv/

SAULGRIEŽU UGUNSKURU NAKTS 21.JŪNIJĀ
Bukaišos 
Pirms iedegt ugunskuru, aicinām Bukaišu tautas namā 
uz kinoseansu
19.00 Kinofilma “Baltu ciltis”, ieejas maksa 1, eiro
Populārzinātniska dokumentālā filma ar vēsturiskās 
realitātes “inscenējumiem”” un krāšņām animētām 
epizodēm par 13. gs. baltu tautām, kas vēlāk izveidoja 
latviešu nāciju.
Pie Bukaišu tautas nama
20.30 Ugunskura kuršana. Aicinām spēcināt  kopīgo 
pagasta ugunskuru, atnesot līdzi savu malkas pagalīti .
Spēka dziesmu dziedāšana.
22.00 Latvijas valsts himna, kas izskanēs kopā ar visiem 
svētku svinētājiem Latvijā.   

Augstkalnē
21.00 Ugunskura iedegšana pie ” Indrāniem”

Tērvetē 
Brīvdabas estrādē 
20.00 Tērvetes amatierteātra izrāde, Ā. Alunāna luga 
“Skolotāja tupeles”

21.30  Saulgriežu uguns iedegšana. Dančus izdejos  un 
dziesmas izdziedās novada pašdarbnieki.
22.00  Būsim vienoti kopā ar visiem Vasaras saulgriežu 
svinētājiem Latvijā dziedot Latvijas valsts himnu.
Lāpu gājiens, Saulgriežu uguns aizdegšana Tērvetes 
pilskalnā. Aicinām ikvienu iesaistīties ugunskura 
veidošanā, un  stiprināt to, līdzi atnesot arī savu malkas 
pagalīti. 

JĀŅU NAKTS LUSTES 23. JŪNIJĀ
Bukaišos parkā pie “Lidoņiem”
21.00 BALLE  lustīgas Jāņu vakara izdarības un 
atrakcijas kopā ar grupu “Bauzes” . Apmeklētāji aicināti 
ņemt līdzi savus mielastus, būs arī iespēja pagatavot ko 
gardu  ugunskurā.

Augstkalnē pie “Virsaišiem”
20.00 IELĪGOŠANA kopā ar folkloras kopu “Tīrums” 
,Līgu un Jāņu sveikšana. 

Tērvetē Brīvdabas estrādē
23.00 Lustējam JĀŅU VAKARA BALLĒ  kopā ar 
grupu “Nakts ekspresis”
Ieeja bez maksas

Saulgriežu svētku noslēguma laiks ir Pēterdienā,  kad 
saule atkal sāk slīdēt uz leju un daba sasniegusi augstāko 
krāšņuma stāvokli. Svinam šo dienu ar teātra izrādi!

29.jūnijā
Augstkalnes vidusskolā
19.00 Augstkalnes amatierteātra pirmizrāde  Aivara 
Bankas komēdija “Meitiņa” 

Gatavojamies!
16. jūnijā Novada deju kolektīvi un koris piedalās  
Dziesmu un Deju svētku ieskaņas lielkoncertā Dobelē 
“Simtgades skaņās un rakstos!”
21. jūnijā koris “Tērvete” turpinot tradīcijas, LR2 ēterā 
“Garākās Līgo dziesmas” virknē ievīs arī savu izdziedāto 
melodiju.
22. jūnijā amatierteātris “Trīne” ar Ā. Alunāna lugu 
“Skolotāja tupeles” viesojas Rundālē
No 1. 8. jūlijam Tērvetes novada pieci amatiermākslas 
kolektīvi – VPDK “Avots”, JDK “Avots”, SDK “Vārpa”, JK 
“Tērvete”, AT “Trīne” piedalās XXVI Vispārējos  latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā

Meža dienas skandina Tērveti Latvijas mērogā
Aprīļa beigās LVM dabas parka Tērvetē jaunākajā 

daļā “Kurbada zeme” Tērvetes novada iedzīvotāji Lielās 
talkas ietvaros veica teritorijas labiekārtošanas darbus – 
līdzināja šķeldu. Daudzi talcinieki atzina, ka tas bijis 
nedaudz citāds, patīkams un ļoti lietderīgs darbs. Kā nu 
ne? Maija izskaņā te aizvadīts līdz šim Baltijā lielākais 
meža nozares pasākums – “Latvijas Meža dienas”. Divu 
dienu svētkus apmeklēja vairāk nekā 12 000 bērnu, 
jauniešu un pieaugušo no visas Latvijas.

Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 84 meža 
izziņas darbnīcās, iepazīstot meža audzēšanas ciklu no 
mazās sēkliņas līdz koka mājai.   Gan mazi, gan lieli 
atklāja zemes dzīles un derīgos izrakteņus, vēroja 
moderno meža tehniku un kokapstrādes instrumentus 
darbībā.   Neizpalika mednieku stāsti, medību suņu 
parāde un makšķernieku padomi loma notveršanai. 
Savām rokām varēja pagatavot putnu būrīti, līdzdarboties 
koka eža meistarošanā vai veidot spalvu rotu.

Piektdien, 25. maijā, pasākuma tēma bija “No 
skolas uz mežu”. Skolēnu straumē, kas plūda pa izstādes 
takām un ceļiem, bija patīkami vērot arī Tērvetes novada 
skolēnus.  Prieks un ieinteresētība mirdzēja gan zēnu, 
gan meiteņu acīs, jo savu iespējamo nākotnes profesiju te 
varēja iepazīt katrs.

Sestdien, 26. maijā, Latvijas Meža dienās īpaši tika 
gaidītas ģimenes. 

Šajā dienā izstādi apmeklēja arī zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, kas izteicās atzinīgi par notiekošo, 
uzsverot izstādes izzinošo gaisotni. Arī Tērvetes, Auces 
un Dobeles novada pašvaldību vadītāji svinīgi sveica 
klātesošos un priecājās par apmeklētāju ieinteresētību. 
Visas dienas garumā radio SWH, iekārtojis studiju 
izstādes vietā, tiešraidē iepazīstināja klausītājus ar 
“Latvijas Meža dienu” norisi.

Liels paldies Tērvetes novada pašdarbības 
kolektīviem par atsaucību, skanīgajām dziesmām 
un raito dejas soli. Jauktais koris “Tērvete” (vad. 
Dace Reinika), Bukaišu pagasta senioru deju 
kolektīvs “Vārpa” (vad. Liāna Kozlovska), 
jauniešu deju kolektīvs “Avots” (vad. Monta 
Bērziņa) un vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. 
Ligita Urbele) līdzās Auces un Dobeles 
māksliniekiem demonstrēja augstu 
profesionalitāti, lieliski papildinot meža tēmu ar 
savu sniegumu. Paldies Tērvetes  novada kultūras 
nama vadītājam Viktoram Strapcānam par 

sapratni, atbalstot ar tehnisko nodrošinājumu. Esam 
gandarīti  par Meža māti, kuras lomā iejutās Inita Roze, 
savijot kopā Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
koncertprogrammas, kā arī par lielisko kultūras 
programmas vadīšanu visas dienas garumā. 

Pateicoties Dobeles Zemessardzes 51. kājnieku 
bataljonam, kurā ļoti atbildīgi un enerģiski izstādes 
dienā darbojās arī tērvetnieki Artis Pilverts, Uldis 
Freimanis, Modris Vilsons, Kārlis Kalējs un Andris 
Ābelīte, ikviens pasākuma apmeklētājs varēja justies 
droši. Tērvetes novada pašvaldības policisti secināja, ka  
abas dienas pasākumā izvērsās mierīgas. 

Neparasti karsto dienu veldzēja 
Tērvetes novada pārtikas uzņēmēji un 
mājražotāji ar saldējumu, kvasu, alu un 
dažādiem gardumiem. Liels paldies Montai 
Mantrovai par Tērvetes mājražotāju 
aktivizēšanu!

Projekta vadītājs Normunds Namnieks 
atzina: “Šī bija pirmā reize, kad dažādas ar 
mežu un dabu saistītas organizācijas 
apvienoja spēkus, lai ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam izsmeļoši stāstītu par mežu kā 
mūsu nozīmīgāko  dabas resursu, kas tiek 
apsaimniekots videi draudzīgi ilgtspējīgi 
un profesionāli. Raugoties uz lielo 
apmeklētāju atsaucību un interesi par mūsu 
zaļo bagātību un mežsaimniecības nozari, 

esam apņēmības pilni turpināt tradīciju un padarīt 
“Latvijas Meža dienas” par ikgadējiem svētkiem ikvienam 
interesentam.”

“Latvijas Meža dienu” organizētāji: biedrība 
“Tērvetes meža izglītības centrs” un Tērvetes novada 
pašvaldība. Galvenie sadarbības partneri: biedrība “Zaļās 
mājas”, biedrība “Zaļā josta”, Latvijas Meža īpašnieku 
biedrība, Latvijas Kokrūpniecības federācija un AS 
“Latvijas valsts meži”.

Uz tikšanos “Latvijas Meža dienās” nākamgad!    
Lilita Kauste,

LVM dabas parka Tērvetē informācijas centra vadītāja

“Meža dienas 2018” 
Tērvetes novada stendā

Divas gan laika apstākļu, gan apmeklētāju skaita ziņā 
karstas dienas tika aizvadītas LVM dabas parkā Tērvetē, 
kur arī Tērvetes novada amatnieki darbojās, piedāvājot 
apmeklētājiem iemēģināt roku dažādos amatnieku 
darbos, kā arī pārbaudot zināšanas koku atpazīšanā. 

Pirmajā dienā sevi prezentēja Bukaišu pagasts, 
amatnieces Antra Lāce un Irina Pikturna. Jauniešiem bija 
iespēja iemēģināt roku pīšanā ar dažādiem dabas 
materiāliem, ko demonstrēja arī  Irina Pikturna pati. 
Savukārt Antra Lāce aicināja jauniešus iesaistīties sienas 
dekora veidošanā no klūgām. Lielais dekors netika 
veidots velti tas tagad rotā Bukaišu tautas nama telpas.

          

      Sestdien stendā darbojās trīs puiši – amatnieki Kaspars 
Blūms, Igors Šafars un slavenais Sprīdītis (Rinalds 
Ivanovs). Tā kā Kaspara aizraušanās ir lāzergravēšana 
kokā, apmeklētajiem tika dots uzdevums ar koka gravieri 
iededzināt savu vārda pirmo burtu, kas nemaz tik viegli 
nevedās. Vienlaikus apmeklētājiem bija jāatpazīst arī 
dažādi koki. Kā nu kurš to darīja – kāds pēc krāsas, kāds 
pēc smaržas, kāds pēc koka blīvuma...Tāpat ikviens tika 
aicināts atzīmēt Latvijas kartē norādi, no kuras vietas 
Tērvetē ir ieradies.

Domājams, ka daudzi apmeklētāji jau atzīmējuši 
nākamā gada plānotājā maija mēnesi ar norādi “Apmeklēt 
Meža dienas 2019. Tērvetē”, jo divās dienās iegūts tik 
daudz, tik pat daudz vēl netika paspēts. Dalībniekiem 
laiks gatavoties nākamajām Meža dienām, kamēr 
apmeklētājiem iespēja pasapņot, ka tās varētu ilgt vismaz 
veselu nedēļu.    

Monta Mantrova,
Lauku attīstības konsultante Tērvetē

Amatierteātris “Trīne” gūst trīs atzinības Ludzā
No 1.–3. jūnijam Ludzā noritēja IX Amatierteātru 

brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums 2018”. Festivāls 
pulcēja aktierus no 13 Latvijas novadiem. Skatītāju 
uzmanībai tika piedāvāti 15 dažādu žanru iestudējumi. 
Arī mēs, amatierteātra “Trīne” aktieri, devāmies turp. 
Nedaudz vairāk kā 4 stundas ceļā un varējām doties 
gājienā gar Ludzas tautas namu un skaisto parka 
strūklaku. Laba vēlējumi izskanēja no organizatoriem un 
vienlaikus notika iepazīstināšana ar kolektīviem 
atklāšanas pasākumā. Aizvadījām izrādes visas dienas 
garumā, vakarā balle. Interesentiem bija iespēja 
piedalīties skatuves runas konkursā, kā arī radošajās 
nodarbībās skatuves kustībā un improvizācijas teātrī 
profesionālu speciālistu vadībā. 

Svētdien arī mēs kāpām uz skatuves, kur izrādījām 
Ā.Alunāna “Skolotāja tupeles”. Izrādes vērtēja 
profesionāli teātra speciālisti – Latvijas Kultūras 
akadēmijas asociētā profesore Aina Matīsa, Latvijas 
amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis un režisore 
Māra Liniņa. 

Svētdienas vakars un apbalvošanā “Trīne” saņem trīs 
diplomus – par labāko izrādi, par spilgtu žanra izjūtu, 
realizāciju režijā un aktieru darbos, kā arī kolektīva 
aktrisei Anitai Ivulānei par labāko sieviešu lomas 
izpildījumu. Ko vēl vairāk var vēlēties? Prieks un 
pacilātības sajūta mājup ceļā. Paldies režisorei Dzintrai 
Zimaišai!    

Anda Sirsone, Amatierteātra “Trīne” dalībniece

Vienoti izskrējām Tērvetes novadu!
Š.g. 19. maijā cauri visam Tērvetes novadam no 

Kroņauces līdz Bukaišiem gādīgu roku saudzēts tika 
nests Tērvetes novada karogs.  

Pasākums ‘’Izskrien Tērvetes novadu!’’ tika 
organizēts pirmo reizi, un dalībnieku atsaucība, emocijas 
un kopā būšanas prieks pierādīja, ka šāds vai cita 
maršruta  skrējiens varētu kļūt par jauku tradīciju.

Pie Tērvetes novada sporta halles pl. 9.10 pasākumu 
svinīgi atklāja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, kas 
norādīja, ka šīs dienas novada cilvēku vienotība ir īpaša 
dāvana Latvijas simtgadē. Klātesošos uzrunāja un svinīgo 
startu deva Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja, 
pasākuma organizatore Linda Karloviča.

Pasākums “Izskrien Tērvetes novadu!” spēja vienot 
daudzus – gan daudzveidīgās darbības un interešu jomas 
pārstāvjus, gan lielus, gan mazus, gan skrējējus, gan 
riteņbraucējus, gan ratiņu stūmējus. Teju 250 dalībnieki 
šajā dienā izskrēja Tērvetes novadu, kas bija sadalīts 24 
skrējiena posmos 25 km distancē no Kroņauces līdz 
Bukaišiem. 

Īpašs PALDIES Dacei Mačevskai, Kristīnei Slikšānei, 
Santai Mušinskai un Kristeram Suharevam, kas veiksmīgi 
un azartiski mēroja ceļu no Starta līdz Finišam.

Paldies ikvienam, kas piedalījās pasākumā, tas 
nozīmē, ka mēs esam un vēlamies būt vienoti!    

Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja
video un foto galeriju skaties www.tervetesnovads

Atjaunota ievērojamā zinātnieka Kristapa Helmaņa 
atdusas vieta Tērvetē

Cilvēka mūža ceļu vēsturē iezīmē viņa darbi, kuru 
nozīmi novērtē ne vien tā dzīves laikā, bet vēl pēc tam, 
kad personība jau sen kā pārcēlusies citos mūža dārzos. 
Latvijas veterinārārsti lepojas ar veterinārārsta, 
ievērojamā zinātnieka Kristapa Helmaņa (1848.  1892.) 
ieguldījumu mikrobioloģijas attīstībā un bīstamu 
infekcijas slimību apkarošanā. Pateicoties Latvijas 
Veterinārārstu biedrības un Tērvetes novada domes 
kopējām pūlēm, par Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas pieminekļu glābšanas 
programmas projektā iegūtajiem līdzekļiem, Tērvetes 
novada domes un Latvijas Veterinārārstu biedrības 
līdzfinansējumu un arī saziedotajiem līdzekļiem, sagaidot 
K. Helmaņa 170. dzimšanas dienu, ir izdevies atjaunot 
viņa atdusas vietas pieminekli.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 
pasākumā atzina, ka varam būt lepni, ka tieši Tērvetē 
1848. gada 3. jūnijā ir dzimis pasaulē slavenais un 
ievērojamais ārsts un zinātnieks. Ir prieks, ka ,pateicoties 
Latvijas Veterinārārstu biedrībai, 1938. gadā uzstādītais 
piemineklis Tērvetes Kalnamuižas kapos tieši pēc 80 
gadiem ir atjaunots un atguvis savu autentisko izskatu.

Savā uzrunā Latvijas Dabas un pieminekļu 

aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis augsti 
novērtēja Tērvetes novada domes un Latvijas 
Veterinārārstu biedrības kopējās pūles mikrobiologa 
atdusas vietas atjaunošanā un bijušo bronzas dekoru 
vietā to kopiju izveidošanu kompozītmateriālā, ko 
veidojis tēlnieks Edgars Grīnfelds. 

Pasākumā visus klātesošos uzrunāja LLU zinātņu 
prorektors, Veterinārmedicīnas fakultātes profesors 
Ēvalds Mugurēvičs un ievērojamā mikrobiologa K. 
Helmaņa pieminekli iesvētīja Kalnamuižas ev.lut. 
draudzes mācītājs G.Lūsītis.    

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste
foto galeriju skaties www.tervetesnovads

LKS “Dāmnieki” nodod stafeti Augstkalnes zemniekiem


